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VEC : Oznámenie vysledku vybavenia petície

Mestu Banská Bystrica ako orgánu verejnej moci bola dña 16. maja 2017 dorucená petícia

obyvatel'ov mesta Banská Bystrica a okolitych obcí proti vystavbe malych vodnych elektrární
na rieke Hron a vylúcenie plánovanych vodnych elektrární z územného plánu mesta.
Prvá cast' petície, kde obcania mesta Banská Bystrica, mestskej casti Ilias a obce Vlkanová
ziadajú primátora mesta Banská Bystrica

o podniknutie

vsetkych právnych krokov

na

zastavenie príprav, alebo realizácie vystavby malych vodnych elektrární na území mesta
Banská Bystrica ajeho okolí, vrátane stavieb, na ktoré uz boli vydané povolenia, bola

prerokovaná so zástupcami peticného vyboru dña 20. 6. 2017. Vysledkom tohto prerokovania
je Zápisnica zo stretnutia k prerokovaniu petície, ktorá Vám bola dorucená.
Druhá cast' petície, kde obcania mesta Banská Bystrica, mestskej casti Ilias a obce Vlkanová
ziadajú poslancov mesta Banská Bystrica, aby vylúcili plánované malé vodné elektrárne
z územného plánu mesta bola prerokovaná za úcasti

zástupcov peticného vyboru dña

20.6.2017 na zasadnutí Mestského zastupitel'stva Banská Bystrica. Uznesenie mestského
zastupitel'stva ako vysledok prerokovania predlozenej petície Vám prikladám v prílohe. MVE
Vlkanová nie je mozné na základe stanoviska Okresného úradu Banská Bystrica OU-BB-
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OVBP1-2017/007753-2-BA zo dña 17. 2. 2017 vylúcif z územného plánu mesta. MVE Ilias
je v procese odstrañovania z územného plánu mesta.
Vedenie mesta a poslanci MsZ jasne deklarujú postoj k MVE, petícia má ich plnú podporu.
Mesto Banská Bystrica podniklo vsetky právne kroky na zabránenie vystavby MVE aje
potrebné pockat' na ukoncenie procesov.
S úctou

primátor mesta
Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Císlo petície: Pet. 3/2017

V Banskej Bystrici 1. juna 2017

Zápisnica zo stretnutia k prerokovaniu petície
Predmet petície:

Petícia proti vystavbe malych vodnych elektrární na rieke Hron

a vylúcenie plánovanych vodnych elektrární z územného plánu mesta

Stretnutie k :prerokovaniu petície sa uskutocnilo dña 1. 6. 2017 o 14,00 hod., zúcastnili sa
ho zástupcovia peticného vyboru

.

za Mestsky

úrad Banská Bystrica JUDr. Juraj Dzmura, JUDr. Stefan Bubelíny a Ing. arch. Jan Baric.

Prerokovanie otvoril JUDr. Juraj Dzmura, ktory privítal zúcastnenych a informoval o tom, ze
Mestu Banská Bystrica bola dña 16.5.2017 dorucená Petícia obyvatel'ov mesta Banská Bystrica
a okolitych obcí proti vystavbe vodnych elektrární na rieke Hron v znení:
,,My obcania mesta Banská Bystrica, mestskej casti Utas a obce Vlkanová dórazne ziadame
primátora mesta Banská Bystrica, aby podnikol vsetky právne kroky na zastavenie príprav,
alebo realizácie vystavby malych vodnych elektrární na území mesta Banská Bystrica ajeho
okolí, vrátane stavieb, na ktoré uz boli vydanépovolenia.

Zároveñ ziadame poslancov mesta Banská Bystrica, aby vylúcili plánované malé vodné
elektrárne z územného plánu mesta. "
Kpetícii bolo pripojenych 127 podpisovych hárkov, ktoré podpísalo celkom 2057 obcanov,
z ktorych po preverení úplnosti nálezitostí, ktoré je podporujúca osoba petíciu povinná splnif

v zmysle § 4 ods. 2 zákona císlo 85/1990 Zb. o peticnom práve v znení neskorsích predpisov
(d'alej ako zákon o peticnom práve) bolo uznanych ceíkom 1988 podpisov. Celú petíciu po
obsahovej stránke posúdilo právne oddelenie, ktoré skonstatovalo, ze petícia nesplña vsetky
náíezitosti v zmysle zákona o peticnom práve, konkrétne ustanovenie § 5 od. 1 zákona, nakol'ko
zástupca peticného vyboru nepripojil v petícii k svojmu menú, priezvisku a ádrese pobytu aj
svoj podpis. V zmysle ods. 4 tohto ustanovenia Mesto Banská Bystrica vyzvalo zástupcu
peticného vyboru na odstránenie tohto nedostatku a dña 31.5. 2017 bol tentó nedostatok
odstráneny. Vzhíadom k tomu, ze petícia je adresovaná obom orgánom mestskej samosprávy,
jej presetrenie a vybavenie v casti adresovanej primátorovi mesta vykonajú prísluSné odborné
útvary v zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o peticnom práve. Cast' petície, vktorej
obyvatelia ziadajú poslancov o vylúcenie plánovanych malych vodnych elektrární z územného
plánu mesta bude prerokovaná na zasadnutí mestského zastupitel'stva dña 20.6.2017 za úcasti
peticného vyboru.

Peticny vybor vo svojom vyjadrení uviedol, ze stanovisko MVE Vlkanová bolo dva krát

menené vsúcasnosti sa nachádza vkatastri obce Ilias a Banská Bystrica. Starosta obce
Vlkanová schválil stavbu MVE Vlkanová, proti tejto stavbe bola obcanmi obce Vlkanová
spísaná petícia, na základe ktorej bolo v roku 2013 vyhlásené referendum. Peticny vybor
upozornil, ze stavba MVE Vlkanová na súcasnom stanovisku spósobí stratu vody pre obec
Vlkanová. Tato situácia uz nastala v case, ked' sa v minulosti zacali vykopové práce v katastri
obce Ilias. Upozornili tiez, ze tato stavby bude mat' negatívny vplyv na zivotné prostredie,
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nakofleo spodná voda je v tejto lokalite prílis vysoko, pozemky sú uz v súcasnosti podmácané,
v blízkosti je

aj

zeleznicná traf,

ktorá bude ohrozená.

Stavba negatívne

ovplyvní aj

podnikatel'ské a vofnocasové aktivity a to pri splavovaní Hrona a tiez lodenicu pri Kremnicke.
Peticny vybor d'alej upozornil, ze elektráreñ bude súcast'ou obce a ziadny kompetentny orgán

nezobral do úvahy co spósobí l'adová smrsf pri zamrznutí rieky Hron v zime. Petidny vybor
vyjadril nesúhlas so stavbou MVE Vlkanová a Ilias, zdóraznil skutocnost', ze ziadny
kompetentny orgán nezohradnil vplyv tychto stavieb na zivotné prostredie.
Zastupcovia MsU Banská Bystrica deklarovali vól'u mesta Banská Bystria riesif vzniknutú
situáciu, aleje potrebné akceptovaf súcasny závazny právny stav.
MVE Vlkanová - rozhodnutie o umiestnení stavby
Oficiálny názov stavby je ,,Malá vodná elektráreñ na rieke Hron" aje umiestnená v riecnom
km 169,355 v k. ú. Kremnicka, aváak celkovo stavba lezí na rozhraní mesta Banská Bystrica
a obce Vlkanová. Nakol'ko sa jedná o stavbu leziacu na území dvoch obcí, ako príslusny
stavebny úrad pre územné konanie bolo Krajskym stavebnym úradom v Banskej Bystrici v roku
2011 urdené Mesto Banská Bystrica.

Uzemnému konaniu predchádzalo zisfovacie konanie, ci má byt' stavba posudzovaná podl'a
zákona c. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na zivotné prostredie v platnom znení.
Obvodny úrad zivotného prostredia vydal dña 20.6.2011 rozhodnutie c. 2011/01412/KJ, ktorym
rozhodol, ze stavba sa nebude posudzovaf. Rozhodnutie nebolo napadnuté zalobou a teda
nebolo preskúmané súdom.
Navrhovatel' SPI, spol. s r. o., Majerníkova 1 Bratislava podal návrh na vydanie územného
rozhodnutia dña 30.11.2012 Na základe uvedeného návrhu vydalo dña 22.1.2013 Mesto Banská

Bystrica ako príslusny stavebny úrad podl'a § 117 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v platnom znení (d'alej stavebny zákon) rozhodnutie c.OVZ-SÚ35766/2012/Bob., ktorym povolil predmetnú stavbu umiestnif.
Voci uzemnému rozhodnutiu bolo ako voci prvostupñovému rozhodnutiu podané odvolanie
úcastníkmi konania, v riadnom odvolacom konaní bolo preskúmané druhostupñovym
správnym orgánom - Okresnym úradom Banská Bystrica, odborom vystavby abytovej

politiky, ktory rozhodnutím c. OÚ-BB-OVBP2-2014-00115 zo dña 31.1.2014 odvolania
zamietol a rozhodnutie o umiestnení stavby potvrdil. Rozhodnutie Okresného úradu Banská

Bystrica, odboru vystavby a bytovej politiky nadobudlo právoplatnost' dña 19.2.2014.
Voci rozhodnutiu okresného úradu pódalo zalobu Obcianske zdruzenie HRON pre slobodné
rieky. Zaloba Obcianskeho zdruzenia HRON pre slobodné rieky bola zamietnutá rozsudkom
Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dña 9.1.2015 c. k. 24S/41/2014-84, ktoré sa stalo
právoplatné a vykonatel'né dña 12.08.2016 v spojení s rozsudkomNS SRc. k. 10Szo/143/2015.
Voci rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici bolo podané odvolanie, o ktorom rozhodol
Najvyssí súd SR c. k. 10Szo/143/2015 zo dña 29.6.2016 tak, ze rozsudok Krajského súdu
v Banskej Bystrici potvrdil. (Poznámka na okraj - predmetom zaloby a teda ani predmetom
preskúmania súdom nebol, absentoval ako kí'úcová právna skutocnosf /ne/súlad v danom case
s platnym UPN aglomerácia Banská Bystrica).

Dña 16.2.2017 bol '
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podany podnet na preskúmanie
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rozhodnutia o umiestnení stavby mimo odvolacieho konania v zmysle § 65 zákona c. 71/1967

Zb. v platnom znéní na Ministerstvo dopravy a vystavby SR a Okresny úrad Banská Bystrica,
odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie státnej stavebnej správy. Uvedené podnety na

preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania bol ministerstvom zamietnuté.
Dña 17.2.2017 pódala návrh na obnovu konania vo veci územného rozhodnutia pre stavbu
,,Malá vodná elektráreñ na rieke Hron" úcastnícka konania

Podnet na

obnovu konania bol zamietnuty rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, odboru
vystavby a bytovej politiky c. OU BB OVBP2-2017-009826-3/TS zo dña 24.3.2017. Voéi
predmetnému rozhodnutiu okresného úradu pódalo Mesto Banská Bystrica odvolanie a teda
rozhodnutie okresného úradu o zamietnutí návrhu na obnovu konania k dnesnému dñu

nenadobudlo právoplatnosf, nakol'ko prebieha odvolacie konanie.
Dña 16.2.2017 bol Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru vystavby a bytovej politiky

postúpeny podnet

_

na obnovu konania vo veci územného rozhodnutia

pre stavbu ,,Malá vodná elektráreñ na rieke Hron". Uvedeny podnet pol zamietnuty
rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, odboru vystavby a bytovej politiky c. OU BB
OVBP2-2017-009648-4JS zo dña 5.5.2017.
Okresny úrad Banská Bystrica, odbor vystavby a bytovej politiky v stanovisku OU-BB-

OVBP1-2017/007753-2-BA zo dña 17.2.2017 konstatoval, ze obsah návrhu ,,ÚPN mesta
Banská Bystrica - Zmeny a doplnky III. etapa" nie je v súlade so stavebnym zákonom

a s predlozenym návrhom nesúhlasí. Podl'a stanoviska Okresného úradu Banská Bystrica návrh

nerespektuje vydané právoplatné územné rozhodnutie na MVE Vlkanová. OÚ Banská Bystrica
zároveñ upozorñuje na § 25 ods. 6 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorsích predpisov, z ktorého vyplyva, ze pokial' by prislo kjeho

schváleniu, toto je v celom rozsahu neplané.
MVE Ilias

Oficiálny názov stavby je ,,Malá vodná elektráreñ Ilias" aje umiestnená v riecnom km 172,660
v k.ú. Radvañ.

Územnému konaniu predchádzalo zist'ovacie konanie, ci má byt' stavba posudzovaná podl'a

zákona c. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na zivotné prostredie v platnom znení. Okresny

úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal dña 24.2.2014 rozhodnutie
6.

OU-BB-OSZP-3/2013/03850,

ktorym

rozhodol,

ze

stavba

sa

nebude

posudzovat'.

Rozhodnutie bolo napadnuté súdnou zalobou. Krajsky súd v Banskej Bystrici konanie vo veci
zastavil uznesením zo dña 5.6.2014, Najvyssí súd SR vsak uvedené uznesenie krajského súdu

zrusil svojím uznesením zo dña 29.4.2016. V súcasnosti ocakávame vytycenie pojednávania.
Dña 29.1.2015 podal navrhovatel' Rutland, a.s., Bratislava návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby "Mala vodná elektráreñ Ilias" na rieke Hron v profile Ilias (rkm 172,660)
v k.ú. Radvañ. (tzv. Prvy návrh).

Konanie bolo prerusené rozhodnutím Mesta Banská Bystrica c\ OVZ-SÚ 7493/2015/Gy-prer.
zo dña 9.3.2015 anásledne zastavené z dóvodu nedodania vsetkych dokladov rozhodnutím

Mesta Banská Bystrica c. OVZ-7493/2015/Sch zo dña 1.7.2015. Na zákiade podaného

odvolania bol spis odstúpeny Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru vystavby a bytovej
Císlo:Pet. 3/2017
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politiky, ktory rozhodnutím c. OÚ-BB-OVBP2-2015-023077/TS zo dña 9.10.2015 rozhodnutie
Mesta Banská Bystrica o zastavení konania zru§il a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie.

Dña 16.5.2016 Mesto Banská Bystrica rozhodnutím c. OVZ-SU-10617/32655/2016 prerusilo
konanie avyzvalo navrhovatel'a na doplnenie chybajúcich podkladov rozhodnutia. Podklady
boli v stanovenej lehote 120 dní odo dña dorucenia dolozené, avsak zo strany orgánu ochrany
pol'nohospodárskej pódy boli pozadované ku konaniu d'alsie doklady a tak Mesto Banská
Bystrica opátovne prerusilo konanie rozhodnutím c. OVZ-SU-23215/200/2017 zo

dña

7.3.2017, pricom lehota na dorucenie uplynie 8.6.2017. Následne bude prvostupñovy stavebny
úrad vo veci konaf.

Dña 7.5.2015 podal navrhovatel' Rutland, a.s., Bratislava návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreñ Ilias" na rieke Hron v profile Iliaá (rkm 172,660)
v k.ú. Radvañ. (tzv. Druhy návrh).

Dñom podania návrhu zacalo územné konanie. Predmetné konanie bolo preruáené rozhodnutím
£. OVZ-95987/2015/Sch

zo

dñal.6.2015

z dóvodu,

ze

v zmysle

uznesenia

Mestského

zastupitel'stva v Banskej Bystrici c.19/2015-MsZ zo dña 24. 03.2015 zacalo obstarávanie ÚPN
mesta Banská Bystrica -Zmeny a doplnky I. etapa.

Mesto Banská Bystrica, podl'a § 18 ods. 4 stavebného zákona obstarávatel' územnoplánovacej
dokumentácie, schválilo podl'a § 26 stavebného zákona uznesením Mestského zastupitel'stva

v Banskej Bystrici c. 358/2016 - MsZ zo dña 26.01.2016 ÚPN M Banská Bystrica, Zmeny
a doplnky -1. etapa. Závazná casf územnoplánovacej dokumentácie bola vyhlásená Vseobecne
záváznym nariadením mesta Banská Bystrica c. 4/2016, ktoré nadobudlo úcinnost' dña
01.03.2016, cím pominuli prekázky, pre ktoré bolo územné konanie prerusené.

Na základe podaneho návrhu Mesto Banská Bystrica ako prvostupñovy stavebny úrad oznámilo
zacatie konania na umiestnenie stavby ,,Malá vodná elektráreñ Ilias" listom c. OVZ-SU107357/15078/201

zo dña

26.5.2016.

Stavebny

úrad

vydal

rozhodnutie

c.

OVZ-SU-

147031/15078/2016 zo dña 3.10.2016, ktorym návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

predmetnej stavby zamieto!. Násíedne v odvolacom konaní Okresny úrad Banská Bystrica,
odbor vystavby a bytovej politiky ako príslusny druhostupñovy správny orgán rozhodnutím c.
OU BB OVBP2-2017-006088-2/TS zo dña 30.1.2017 rozhodnutie Mesta Banská Bystrica ako
prvostupñového stavebného úradu zrusil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Mesto
Banská Bystrica oznámilo pokracovanie konania dña 13.4.2017 verejnou vyhláskou
a momentálne sa pripravuje vydanie rozhodnutia vo veci.
Dña 13.3.2017 podal navrhovatel' Rutland, a.s., Bratislava opátovne identicky návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreñ Ilias" na rieke Hron v profile Ilias
(rkm 172,660) v k.ú. Radvañ. (tzv. Tretí návrh).
Aktualizácia Koncepcie vyuzitia hydroenergetického potenciálu vodnych tokov SR

Mesto Banská Bystrica pódalo dña 11.3.2016 listom c. OPA-UP-24330/9436/2016
pripomienky k pripravovanej Aktualizácii Koncepcie vyuzitia hydroenergetického potenciálu
vodnych tokov SR. Dña 7.11.2016 zaslalo listom c. OPA-UP-158356/28988/2016 pripomienky
k samotnému materiálu, v ktorych vyjadrilo zásadny nesúhlas so zaradením profilov Ilias
a Vlkanová do návrhu aktualizovanej koncepcie. Pripomienky mesta boli zo strany Ministerstva
zivotného prostredia SR zamietnuté a postoj ministerstva sa nezmenil ani potom, co v rámci
Císlo:Pet. 3/2017
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rozporového konania vysvetlil dovody primátor mesta. Aktuaiizovaná koncepcia vyuzitia
hydroenergetického potenciálu vodnych tokov SR bola 11.1.2017 schválená Vládou SR
uznesenímc. 12/2017.
Dátum vyliotovenia zápisnice : 01. juna 2017
Zápisnicu vyhotovil: Ing. Andrea Sedliaková

Príloha c. 1 Prezencná listina k prerokovaniu petície c. Pet. 3/2017 proti vystavbe malych
vodnych elektrární na rieke Hron a vylúcenie plánovanych vodnych elektrámí z územného
plánu mesta

Císlo:Pet. 3/2017
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Mestské zastupitel'stvo v Banskej Bystrici

UZNESENIE
z 20. juna 2017 císlo 842/2017 -MsZ

K bodu:

Prerokovanie Petície obyvatel'ov mesta Banská Bystrica a okolitych obcí proti
vystavbe malych vodnych elektrarní na rieke Hron

Mestské

zastupitel'stvo

I,

na

berie

vedomie

Petíciu obyvatePov mesta Banská Bystrica a okolilych obcí proti vystavbe malych
vodnych elektrarní na rieke Hron
II. prerokovalo

Petíciu obyvatel'ov mesta Banská Bystrica a okolitych obcí proti vystavbe malych
vodnych elektrarní na rieke Hron za úcasti clenov peticného vyboru.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 23. juna 2017

